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Wspólna Wigilia szkolna 
                  Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas bycia razem. Nasza szkoła podtrzymuje 
tę tradycję, dlatego 20 grudnia 2017r. o godzinie 18:00 odbyła się uroczysta szkolna wigilia dla 
nauczycieli, uczniów, rodziców i zaproszonych gości. Uroczystość rozpoczęła się od powitania 
gości przez panią dyrektor Dorotę Rząsę, która podziękowała nauczycielom i uczniom za wspólne 
zaangażowanie w przygotowanie tego niezwykłego wieczoru, życząc wszystkim „Radosnych 
Świat”. Następnie głos zabrał pan Konrad Fijołek, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, 
który skierował wiele miłych i ciepłych słów pod adresem naszej szkoły, po czym ksiądz proboszcz 
Józef Stanowski przeczytał fragment z Biblii i złożył wszystkim życzenia. 
Kulminacyjnym punktem wieczoru były oczywiście jasełka „W poszukiwaniu maleńkiej miłości” w 
wykonaniu uczniów naszej szkoły, przygotowane przez panią dyrektor Dorotę Rząsę, panią 
Paulinę Kapanowską i panią Bernadettę Duś. Oprawą muzyczną zajęła się pani Ewa Drewniak 
wraz z chórem „Szesnastka” oraz pani Anna Czenczek, przygotowując solistów i kwartet wokalny 
z kl.4b Po części artystycznej wszyscy obecni tradycyjnie złożyli sobie życzenia, przełamali się 
opłatkiem i zasiedli do wspólnej wieczerzy. Natomiast 21 grudnia odbyła się w naszej szkole 
uroczysta akademia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, podczas której wystąpili uczniowie kl. 3d, 
którzy wraz z wychowawczynią, panią Aldoną Akwarską-Stanisz, przygotowali jasełka pt. „Tylko 
jedna jest taka noc”. Muzyczną oprawę przedstawienia stworzyli uczniowie klasy 3c przy 
akompaniamencie pani Małgorzaty Korczykowskiej. 
            Wzruszającym momentem akademii było przeczytanie  przez panią Irenę Hadło, 
koordynatora w naszej szkole akcji „Szlachetna Paczka”, listu od wolontariusza rodziny, której 
przekazaliśmy w tym roku dary. 

  

Zabawa karnawałowa 
            15 stycznia odbyła się w naszej 
szkole zabawa karnawałowa. Już od samego 
rana w szkole można było spotkać 
księżniczki, rycerzy i wróżki… Dodatkową 
atrakcją wieczoru były konkursy i zabawy, 
które dostarczały mnóstwa radości. Tańce  
i pląsy przy muzyce przerywał tylko krótki 
odpoczynek przy słodkim poczęstunku. 
 

 
 



Dyrektor Muzeum Dobranocek Gościem 
Poczytajek 

          17 stycznia odbyły się bajkowe 
Poczytajki, na które przybyła pani Katarzyna 
Lubas, dyrektor Muzeum Dobranocek.   
W dwóch wielkich walizach przyjechali, razem 
za panią Katarzyną, pluszowi bohaterowie 
dobranocek. Gościa przywitała pani 
wicedyrektor Izabela Marczydło. Pani Kasia 
przedstawiła nam oryginalne postacie (pacynki) 
Jacka i Agatki, które stworzyła Wanda 
Chotomska. Potem były różne ćwiczenia  
i zadania. To nie był jednak koniec 
niespodzianek, bo po krótkiej przerwie zjawił 
się wielki Reksio. Zaczęło się więc wielkie 
przytulanie i sesja zdjęciowa - każdy chciał 
mieć zdjęcie z Reksiem. Pod koniec spotkania 
pani Małgosia przeczytała kilka wierszy Wandy 
Chotomskiej. 

 

Janusz Korczak – patron mojej ulicy 
            W dniach od 22 do 28 stycznia 2018 roku na terenie naszego województwa obchodzono 
X Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu. Uczniowie z naszej 
szkoły, pod opieką pani Magdaleny Lubas, bardzo aktywnie włączyli się do jubileuszu. Klasa V a, 
25 stycznia 2018 roku, wystąpiła z montażem słowno-muzycznym pt. „Prawa dziecka na 
podstawie fragmentów książki Janusza Korczaka Król  Maciuś Pierwszy”. 
            Montaż słowno – muzyczny adresowany był do wszystkich mieszkańców ulicy Janusza 
Korczaka. Na zaproszenie pani dyrektor Doroty Rząsy, do sali 301 przybyli przedstawiciele 
Samorządowej Rady Osiedla Kmity. 
Wśród gości znalazła się również 
pani Katarzyna Gudzik, doktorantka 
z Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
która reprezentowała pana profesora 
Wacława Wierzbieńca. W swoim 
wykładzie na temat życia  
i działalności Janusza Korczaka 
zwróciła uwagę na koszmar wojny, 
szczególnie dla najmłodszych – 
dzieci.  

Koncert kolęd i pastorałek 
            25.01.2018r. odbył się w naszej szkole 
Koncert kolęd i pastorałek przygotowany przez 
panią Ewę Drewniak we współpracy z panią 
Jolantą Baran. Wystąpili w nim uczniowie  
z różnych klas, którzy wykonali nasze piękne 
polskie kolędy i pastorałki na różnych 
instrumentach. Goście koncertu mogli również 
usłyszeć dwie współczesne kolędy  
w interpretacji chóru szkolnego „Szesnastka”. 
Krótką historię polskich kolęd i pastorałek oraz 
ich tradycję w naszej wielowiekowej kulturze 
przedstawiły Kornelia Filip oraz Julia Goryl. 
Na zakończenie spotkania wszyscy artyści oraz 
słuchacze wspólnie odśpiewali kolędę  
pt. „Lulajże Jezuniu”.  

 



 

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Pocztówka z Rzeszowa” 
Nagroda – Jan Kowalski 3b 
Wyróżnienie – Gabriela Pękala 3b 

XIV Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Anioły, aniołki, aniołeczki. Anioł Stróż” 
Wyróżnienie – Mateusz Wojnar 4d, Wiktoria Brach 2b 
Nagroda Przewodniczącej Jury – Natalia Puc 3d 

Międzyszkolny Konkurs „Opowiadanie matematyczne” 
Nagroda - Julia Goryl 7b 
Wyróżnienie: Aleksandra Hadam 6b, Eliza Bobola 4d 
 

 

W tym numerze gazetki prezentujemy opowiadanie, którego autorką jest uczennica z kl. 7b. 
Julia Goryl zdobyła nagrodę w Międzyszkolnym Konkursie – „Opowiadanie matematyczne”. 

 
Umiesz, czy rozumiesz? 

 
Profesor Sobczak już od kilku godzin układał zadania z matematyki na próbne egzaminy 

dla licealistów. Zbliżał się wieczór, a stos matematycznych zagadnień wcale się nie zmniejszał. 
Ciszę przerwało skrzypnięcie drzwi, a do pokoju nauczyciela weszła jego żona. 
 - Edwardzie, czy pamiętasz, że jesteś dziś umówiony ze swoim przyjacielem? 
 - Dzisiaj? Nie, niemożliwe, umawialiśmy się na pojutrze. 
 - Jednak on stoi w przedpokoju i czeka na spotkanie z tobą. 
 -Oczywiście, nie będzie tam stał. Wpuść go proszę - odparł, a kobieta wysunęła się z pokoju. 
Chwilę po tym drzwi znów nieprzyjemnie skrzypnęły, a przed biurkiem Sobczaka stanął niewysoki, 
tęgi mężczyzna - nauczyciel biologii, szanowany wśród młodzieży pan Gołębiewski.  
 - Przyszedłem, jak co tydzień, na szachy. Ale widzę, że jesteś zajęty? Ah, no tak!- wykrzyknął. -
Jutro egzaminy próbne z matematyki. Hm, nie pozostaje nam chyba nic innego jak przełożyć 
szachy na inny termin. 
 - Nie, nie, zostań, dotrzymasz mi towarzystwa. Swoją drogą byłem pewny, że przełożyłem nasze 
spotkanie. Widać od tych cyfr już nawet daty mi się przestawiają!- rzekł i wybuchnął serdecznym 
śmiechem. Przestał nagle, gdy usłyszał głos swojej żony. 
 - Są w tamtym pokoju- mówiła. 
Drzwi otworzyły się po raz kolejny i stanął w nich średniego wzrostu nastolatek. Wymachiwał 
jakimiś książkami i był wyraźnie czymś zirytowany. 
 - Nie cierpię matematyki! Jest okropna! Nudna i okropna! Nie ma w niej w ogóle miejsca dla 
wyobraźni. Czy to mi się kiedykolwiek w życiu przyda? Nie! 
 - Synu, gdzie twoje maniery?- syknął biolog. - Przepraszam cię za niego - rzucił w kierunku 
profesora Sobczaka. 
 - Przepraszam. Mama powiedziała że cię tu znajdę. Czy mógłbyś pomóc mi z tym głupim 
zadaniem? Nic z tego nie rozumiem! 
 - Masz szczęście. Pan Sobczak jest matematykiem. Mam nadzieję, że z chęcią ci to wyjaśni. 
Usiądź. 
 Gimnazjalista zajął miejsce na kanapie obok swojego ojca i podał nauczycielowi zbiór zadań. 
Jedno z nich było zaznaczone jaskrawym zakreślaczem. Profesor zaczął od początku, wyjaśniał 
powoli, ale trafnie. Chłopak słuchał. Jego mina wyrażała znudzenie i obojętność wobec zadania. 
Kiedy skończyli, a w zeszycie nareszcie pojawiła się poprawna odpowiedź, chłopiec ukłonił się  
w kierunku profesora, pożegnał się z ojcem i wrócił do domu. 
 - Ja też powoli będę się zbierał - mruknął biolog. - Ale powiem ci, że wcale się dzieciakowi nie 
dziwię. Jak byłem w jego wieku też nie lubiłem matematyki. Codziennie tylko algebra, funkcje 



trygonometryczne sinusy i cosinusy, i inne różne, niezrozumiałe dla świata zagadnienia. Nigdy mu 
się do tego nie przyznam, ale zgadzam się z nim, że nie przyda nam się to w życiu. 
 - I tu się mylisz, przyjacielu. Bez tych niezrozumiałych dla świata zagadnień, jak przed chwilą to 
ująłeś, ludzkość nie poradziłaby sobie w najprostszych codziennych czynnościach! Tylko pomyśl: 
banki, sklepy, restauracje czy inne firmy codziennie wykonują setki obliczeń. W bankach - na 
przykład procenty, a w sklepach zyski i korzyści, przeceny i podwyżki. Ale nie tylko. Być może 
nawet o tym nie myślisz, ale kiedy idziesz na zakupy i obliczasz ile mniej więcej zapłacisz 
wykonujesz działania matematyczne. Kiedy liczysz średnią roczną uczniów, albo średnią ocen ze 
sprawdzianów również wykonujesz działania. Ale co najważniejsze, bez matematyki i fizyki nie 
mielibyśmy tego wszystkiego co teraz mamy! Pomyśl! Ludzie nie polecieliby w kosmos, nie 
budowaliby coraz to nowszych maszyn, nie mówiąc już o telefonach czy komputerach, które ludzie 
uważają za podstawę. A przecież one opierają się przede wszystkim na nauce o zbiorach 
liczbowych.  
 - Masz rację! Nigdy nie myślałem o tym w taki sposób. Powinieneś przygotować prezentację  
i powiedzieć uczniom to, co powiedziałeś mi, słowo daję! 
 - Może to nie taki zły pomysł?- profesor rozmarzył się. 
  Stało się już tradycją, że w każdy czwartek, gdy pan Gołębiewski odwiedzał pana Sobczaka 
by wspólnie z nim rozegrać jedną czy dwie partyjki szachów, przychodził z nim również jego syn  
i pobierał korepetycje z matematyki.  

Pewnego letniego wieczora, końcem czerwca, kiedy jak co tydzień ojciec z synem 
odwiedzili profesora, ten ostatni zapytał: 
 - I jak ci idzie matematyka, chłopcze? 
 - Proszę pana, nauczyciel powiedział, że jestem najlepszym uczniem z wszystkich trzecich klas,  
i że ,,wreszcie przyjąłem do siebie królową nauk''! Nareszcie się tego nauczyłem! 
 - Oj, i tu jesteś w błędzie. Nie nauczyłeś się - odparł, a nastolatek popatrzył na niego pytająco. -Ty 
zrozumiałeś matematykę. Bo nie można się jej nauczyć jak geografii czy historii. Ją trzeba 
zrozumieć. 
 - Ma pan rację. Kiedyś nie wiedziałem ile jest 2 + 2. A teraz, gdy to rozumiem, muszę przyznać, 
że nawet to polubiłem! Ale dodam jeszcze, iż profesor podał mi do rozwiązania kilka zadań. Jeśli 
zrobię wszystko poprawnie dostanę szóstkę na koniec roku. To niesamowite wyróżnienie, 
zwłaszcza, że nauczyciel ten jest wyjątkowo wymagający. 
 - Rozumiem, że chcesz, abym pomógł ci w tych zadaniach?- zapytał korepetytor. 
 - Ależ nie! Ja rozwiążę je sam! Ja już rozumiem matematykę!- krzyknął, a pokój wypełnił głośny, 
donośny śmiech...  
 

 

 

 

Początek marca to przedwiośnie – pora (w Polsce) między zimą a wiosną. Temperatura  
w dzień waha się od 0 do 5 stopni Celsjusza częściej i mocniej świeci słońce. Dni stają się 
dłuższe. Przyroda przygotowuje się do nadejścia wiosny. 

Jeszcze na polach śnieg, a już spod niego wychylają się pierwsze rośliny zielne. Te  
z delikatnymi białymi kwiatkami to… przebiśniegi. Trochę później na górskich łąkach  
i w ogródkach pojawiają się fioletowe, żółte i białe krokusy. Pierwszym sygnałem wiosny nad 
brzegami wód i przy drogach jest żółty podbiał ( wyrasta z podziemnego kłącza już w marcu). 
Duże, sercowate liście wyrastają u podbiału po przekwitnięciu kwiatów. W lasach liściastych 
zakwitają całe dywany zawilców. Potrzebują one dużo światła, dlatego pojawiają się, zanim 
rozwiną się liście drzew.  Rośliną wiosenną jest też bezdyskusyjnie pierwiosnek. Ma najczęściej 
żółte kwiaty w kształcie dzwonka i pomarszczone liście. 



Dłuższy dzień i ciepły powodują, że w pniach drzew 
zaczynają krążyć soki . To sprawia, że pąki, który 
wytworzyły się już latem poprzedniego roku, 
zaczynają nabrzmiewać i niedługo rozwiną się liście  
i kwiaty. Na początku marca, a czasem już w lutym, 
na gałęziach krzewu leszczyny rozwijają się 
ciemnożółte kotki ( kwiatostany męskie) i drobne 
pączki z czerwonym pędzelkiem ( kwiatostany 
żeńskie). U leszczyny, wierzb, brzóz kwiaty pojawiają 
się, zanim rozwiną się liście. 
W marcu ożywa też świat owadów. Najwcześniej 

budzą się pszczoły, trzmiele i niektóre motyle. W lesie można spotkać cytrynka – żółtego motyla  
z czerwoną kropką na każdym skrzydle, a także piękne czerwone i pomarańczowe rusałki -  
pokrzywniki, wierzbowce i pawiki – o różnorodnych rysunkach na skrzydłach. Zimę spędziły  
w kryjówkach, a po przebudzeniu przygotowują się do złożenia jaj. Wybierają do tego rośliny, 
które będą pożywieniem dla rozwijających się z jaj gąsienic. Ciepłe marcowe dni budzą też kowala 
-  czerwonego owada z czarnymi kropkami na skrzydełkach. 
 

Wokół śnieg, a w stawach żaby trawne 
przystępują do rozmnażania. Ze snu budzą się na 
początku marca. Opuszczają zimowe kryjówki i (mimo 
śniegu, lodu i chłodu) całymi gromadami wędrują do 
stawów, gdzie co roku odbywają gody. Podczas 
masowych wędrówek do miejsca rozrodu płazy muszą 
czasami pokonywać ruchliwe drogi, wiele  nich ginie 
wtedy pod kołami aut. Kiedy osiągnął cel podróży, 
rozpoczynają gody. Samce nadymają podgardla  
i rechoczą; chcą przywabić samice (rechot słychać czasem nawet z odległości kilometra). Wkrótce 
w stawie pojawia się pełno skrzeku (jajeczka, które samice składają do wody). Z jajeczek po około 
tygodniu wyklują się larwy – kijanki, które dopiero w lipcu przeobrażają się w małe żabki.  

Z nadejściem ciepła ożywiają się ptaki, które spędziły u nas zimę. Wracają też ptaki  
z zimowisk i rozpoczyna się wyścig o najlepsze miejsce do gniazdowania. Pierwsze wracają 
skowronki, zwiastując swój przylot pięknym śpiewem; pojawiają się na polach i łąkach już  
w połowie lutego. To niepozorne ptaszki, dlatego łatwiej nam zaobserwować przylot dużych 

ptaków, wracających w grupach. Na 
przełomie lutego i marca wracają żurawie; 
lecą w skupieniach zwanych kluczami, 
wydając charakterystyczne okrzyki, tzw. 
klangor. Pod koniec marca przylatują jaskółki. 
Ostatnie wracają wilgi i jeżyki – późno, bo 
dopiero w maju. Pod koniec marca wracają 
bociany. Pokonują ok. 8 tys. km, a ich podróż 
trwa 4 miesiące! Pierwsze przylatują samce  
i mimo zmęczenia długą wędrówką 
natychmiast odbudowują i powiększają 
zeszłoroczne gniazdo. Samice przylatuje kilka 
dni później. Para wita się w gnieździe 
klekotem.  

Wiosna to dla ptaków czas budowania gniazd i wychowania potomstwa. To również czas 
ptasich zalotów – toków. 
 

OPRACOWAŁY: 
Marta Trzeciak i Aleksandra Żak z  kl.7c 
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SYMBOLIKA KWIATÓW 
 

Wręczając komuś bukiet, rzadko zastanawiamy się nad 
znaczeniem kwiatów. Przeważnie wybieramy te, które nam się 
podobają. Dawniej symbolika kwiatów była jednak bardzo ważna– 
za pomocą konkretnych roślin można było wyrazić uczucia, zarówno 
te pozytywne, jak i negatywne. Ważny był też kolor kwiatów.  

Jaki bukiet najlepiej wręczyć mamie, siostrze, przyjaciółce? 
Jak dopasować wiązankę do konkretnej okazji? Poznajcie symbolikę 
najpopularniejszych kwiatów. 
 

BEZ: gorliwość, pilność, podziwiam Twoja urodę 
FIOŁEK: pokora, skromność, tęsknota, wierność 
FREZJA: uznanie i radość 
GERBERA: wyrazy szacunku 
GOŹDZIK CZERWONY: gorące pozdrowienia, podziw, uznanie 
JAŚMIN: uprzejmość 
KONWALIA: pozdrowienia 
LILIA: czystość  
MAK: puść w niepamięć 
MIECZYK: będę walczyć 
NARCYZ: egoizm, oziębłość, obojętność 
NIEZAPOMINAJKA: prostota, szczera miłość 
PIERWIOSNEK: młodość, świeżość 
RÓŻA: miłość, cierpienie 
RÓŻA BIAŁA: jesteś warta kochania 
RÓŻA CZERWONA: kocham gorąco 
STOKROTKA: młodość, niewinność 
TULIPAN: sława, dobre imię, dobrze mi z Tobą, czerwone: kocham cię 
ŻONKIL: jestem zazdrosny 
 

SYMBOLIKA KOLORÓW KWIATÓW 
 

Znaczenie kwiatów bardzo często zmienia się wraz z kolorem. Tak jest na przykład  
w przypadku hiacyntów, róż czy tulipanów. Ogólnie przyjęło się, że: 

• Żółte kwiaty oznaczają negatywne uczucia, takie jak zazdrość czy miłość beznadziejną. 
Unikajmy więc wręczania kwiatów w tym kolorze, chyba że są tylko częścią bukietu –  
w połączeniu z innymi barwami znaczenie żółtego zmienia się na pozytywne (energia, 
optymizm). 

• Biały to symbol niewinności, delikatności, wdzięczności, szacunku. Jest więc oznaką 
samych szlachetnych uczuć. 

• Czerwone kwiaty wyrażają miłość – zarówno tę namiętną i pełną pożądania, jak  
i na przykład miłość do rodziców. To kolor zarezerwowany dla osób, które kochamy. 

• Różowy jest kolorem przyjaźni, oznacza sympatię jaką darzymy drugą osobę.  

• Niebieski to kolor wierności.  

• Fioletowy oznacza smutek i żal. 
 
 Martyna i Zuzia 



CIEKAWOSTKI 

ILE  MOŻNA  SPAĆ?   

Popielica szara jest nieco mniejsza od wiewiórki. 
Gryzoń ten potrafi przespać 8 miesięcy w roku! Jednak 
popielice mogą spać dużo dłużej. Pewien samiec 
obserwowany przez badaczy zasnął w październiku, 
obudził się w lipcu i zaledwie po trzech dniach żerowania, 
zasnął ponownie. Spał nieprzerwanie aż do maja 
następnego roku!   

W czasie snu zimowego tętno tych zwierzątek spada 
do kilku uderzeń serca na minutę, a temperatura ich ciała 
wynosi zaledwie kilka stopni powyżej zera. Dzięki temu ich 

metabolizm jest tak niski, że nawet zaledwie trzydniowe uzupełnienie zapasów pozwala im na 
spokojny sen przez kolejne długie miesiące.  

 
JAK SIĘ TWORZY TĘCZA? 

Tęczę można zaobserwować, kiedy słońce 
oświetla kropelki wody (z deszczu, fontanny, 
wodospadu). Jedyny warunek jest taki, aby słońce było 
za plecami obserwatora.  
Promień światła padający do wnętrza pojedynczej kropli 
załamuje się i rozszczepia na barwne składowe (światło 
białe jest w rzeczywistości ,,mieszaniną’’ kolorów, czyli 
fal światła różnej długości). Promienie innej barwy 
załamują się pod innym kątem, np. barwa czerwona 
odchyla się najmniej od pierwotnej ,,ścieżki’’, a fioletowa 
– najbardziej. Dlatego kolory w tęczy są zawsze ułożone w ten sam sposób, od czerwonego na 
zewnętrznej części łuku, przez pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy i w końcu 
fioletowy wewnątrz łuku. 
 
NAJGROŹNIEJSZE? 

Wiele osób sądzi, że najgroźniejszym pająkiem 
świata jest czarna wdowa. Rzeczywiście, jego jad jest 
15 razy silniejszy od jadu grzechotnika, ale rzadko 
powoduje śmierć u ludzi, ponieważ wdowa wstrzykuje 
go niewiele. O wiele groźniejszym pająkiem jest 
żyjący w Afryce południowej wałęsak brazylijski 
(phoneutria). Jego jad jest bardzo toksyczny.  
  

Pająk ten został nawet wpisany do Księgi 
Rekordów Guinnesa jako najbardziej jadowity. Jest 

większy od czarnej wdowy – jego ciało może mierzyć od 1,7 do 4,8 cm, a rozstaw nóg sięgać 15 
cm, posiada także imponujące szczękoczułki. Wałęsak jest również niebezpieczny ze względu ma 
wędrowny tryb życia i upodobanie do ciemnych wilgotnych kryjówek, Często w najbliższym 
otoczeniu człowieka. Poza tym  jest wyjątkowo agresywny i bardzo szybki. 

 

 OPRACOWAŁY: Weronika Trzeciak i Wiktoria Żak z kl. 7c 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS85n-l7TZAhXsJ8AKHez1AnUQjRwIBw&url=http://www.drapiezniki.pl/1021-popielica.html&psig=AOvVaw0x_uUo2ZD4p4CgGLGC591I&ust=1519205573963751
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiYzZuXmbTZAhUKXMAKHSmYCG8QjRwIBw&url=http://biotechnologia.pl/farmacja/walesak-brazylijski-smiercionosny-jad-pod-lupa-naukowcow,13650&psig=AOvVaw00hbtRPRs6HeCpXl-e4D1G&ust=1519205909011759


REKORDY ZIEMI – ROŚLINY 

 

SEKWOJA OLBRZYMIA należy do najpotężniejszych drzew  

na świecie. Drzewa tego gatunku dorastają do 95 metrów wysokości  

i 10 metrów średnicy. Osiągają wiek od 2 do 3,5 tysiąca lat. 

 

 

BAMBUS to najwyższa trawa. Osiąga 

20 metrów wysokości. Młode pędy 

bambusa są jadalne, nieco starsze służą 

do wyrobu mebli, a duże i zdrewniałe 

sprawdzają się jako budulec. 

 

 

BAOBABY to długowieczne drzewa liściaste. Osiągają 

wysokość 5 – 25m. Ich pnie są bardzo grube: mają od  

7 do 11 m średnicy. W porze suchej zrzucają liście. 

 

 

Największe owoce rodzi DYNIA. Rekordowy okaz 

ważył 606kg, czyli mniej więcej tyle, ile koń. 

 

 

 

 

 

 

Największe kwiaty (RAFFLESIA) rosną na 

Sumatrze w Indonezji. Osiągają średnice 1 metra  

i wagę 9kg. Niestety, mają okropny zapach – padliny 

– który ma zwabić owady. 

 

Martyna i Zuzia 

 



ZDROWIE NA TALERZU  

Jabłka zawierają w 83% wodę, pozostała część to niewielkie ilości białka, kwasy organiczne, 

błonnik, substancje pektynowe, witaminy oraz związki mineralne.  
Powody dla których warto jeść jabłko : 

✓ są eliksirem młodości 
✓ dobrze wpływają na zdrowie naszych serc 
✓ pomagają schudnąć 
✓ nie wywołują alergii 
✓ wspierają układ odpornościowy 
✓ dbają o nasze zęby 
✓ wspomagają dobre myślenie 
✓ są potrzebne do prawidłowego rozwoju  

i dobrze smakują. 
 

 
Dynia  jest spotykana w Polsce jako roślina hodowlana. Ostatnimi czasy częściej słyszało się 

o stosowaniu pestek z dyni niż samego owocu, ale jego znaczenie zdecydowanie rośnie. 
Przeciętna dynia waży około 8-10 kg, a rekordzistka osiągnęła nawet 765 kg! 
Dlaczego warto jeść dynię? 

✓ znakomicie działa na odporność 
✓ dobrze wpływa na skórę, wzrok  

i zdrowie 
✓ dba o mięśnie i kości 
✓ jest idealna przy chorobach układu 

nerwowego 
✓ dba o nasze serce. 

 
 
 
 
 

Banany są przedstawicielami flory międzyzwrotnikowej Azji, Afryki i Australii. Głównie 

zawierają witaminę C. Powody dla których warto jeść banany:  
✓ zawierają cenny błonnik i witaminy 
✓ szybko dostarczają energii 
✓ są bogate w makro i mikroelementy 
✓ poprawiają samopoczucie, pamięć   

i koncentrację 
✓ koktajl z banana i mleka ułatwia 

zasypianie 
✓ są doskonałym pokarmem dla 

pożytecznych bakterii. 

 

 

Karolina Woźniak, Emilia Jurczyńska 
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Co wydarzy się w 2417 roku? Zaczną się rozkładać torebki foliowe, które dzisiaj 

trafiły do kosza! 

W Unii Europejskiej zużywa się blisko 100 mld plastikowych reklamówek rocznie. 

Statystycznie każdy z mieszkańców naszego kontynentu korzysta z 200 woreczków w ciągu roku. 

Jednak tylko 7% niepotrzebnych reklamówek trafia do recyklingu. Gdzie ląduje reszta? O tym 

łatwo możecie się przekonać – wystarczy krótka wycieczka za miasto lub nad wodę…  

Przez ludzką głupotę, czyli 50 tys. 

Ton toreb plastikowych, jakie trafiają do 

oceanów, co roku ginie ponad milion ptaków 

i 100 tys. Ssaków morskich! Mylą je  

z pokarmem albo wplątują się w sieci  

a później nie potrafią się uwolnić. Na lądzie 

nie jest lepiej. Małe zwierzęta nie są  

w stanie wydostać łap, które zaplątały się im 

w foliówki, porozrzucane w lasach czy nad 

rzekami. W samej Europie co minutę 

wyrzucanych jest blisko 200 tys. torebek 

foliowych.  

Kto mądry, ten zrozumiał, że tak dalej być nie może. Niektóre kraje (np. Australia, Nowa 

Zelandia, Japonia, część Indii i Francji) wprowadziły zakaz dystrybucji foliówek.  

W Delhi za używanie takich toreb można nawet trafić do więzienia! W innych krajach sklepy 

pobierają opłaty za reklamówki. Najbardziej spektakularny jest przykład Irlandii. W XXI wieku 

przeciętny mieszkaniec zużywał 328 foliówek rocznie. W 2002 roku wprowadzono tam opłaty za 

torby foliowe – dość wysokie, bo w przeliczeniu na polskie pieniądze to prawie 1 zł. Zużycie 

spadło o ponad 90 proc.! Irlandczyk zużywa teraz średnio tylko 18 sztuk rocznie, czyli nieco więcej 

niż jedną w miesiącu.  

A Polacy? Nie umiemy żyć bez reklamówek. Podnosimy średnią unijną do prawie 300 sztuk 

rocznie na osobę. Choć i tak jest postęp. W 2010 roku średnia ta wynosiła prawie 500! Część 

sklepów wprowadziła wtedy opłaty za reklamówki (od 5 do 20 gr. za szt.). dzięki temu klienci 

przestali brać worek na wszystko i ich zużycie spadło o ok. 36 proc. To jednak cały czas zbyt 

mało. Unia Europejska nakazała państwom członkowskim osiągnięcie poziomu maksymalnie 90 

toreb do końca 2019 roku, a 40 (ok. 3 na miesiąc) do końca 2025 roku. Jak widać, niektóre kraje 

nie muszą już nic robić. Nas czeka jednak dużo pracy. Niedługo torby foliowe mają kosztować do 

1 zł 

Podpowiadamy: 

1. Nie używajcie woreczków na drugie śniadanie – noście kanapki w pudełku. 

2. Kiedy na bazarze kupujecie różne owoce, nie potrzebujecie oddzielnego woreczka na 

jabłka, śliwki i gruszki – mogą trafić do jednego opakowania.  
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3. Na zakupy zabierajcie własną torbę lub koszyk. 

4. Bądźcie świadomymi klientami – kiedy sprzedawca zaczyna pakować każdą 

marchewkę w oddzielny woreczek, protestujcie. 

 

Jeśli foliówka trafi do recyklingu, to będzie 

można ją wykorzystać. Mogą z niej powstać m.in. 

nowe torby, worki na śmieci, plastikowe skrzynki. 

To także dobry materiał do pieców w spalarniach 

śmieci. Jedna reklamówka daje tyle energii, ile 

potrzebuje 60W żarówka, by świecić przez 10 

minut. Plastikowe odpady mogą też zastępować 

naturalne surowce, jak koks (paliwo z węgla) czy 

ropę w procesach przemysłowych, np. przy 

wytopie stali. 

Opracowały: Wiktoria Żak i Weronika Trzeciak 

  

 

 

Gwarek to mądry ptak. Jeśli będziesz o niego odpowiednio dbać, nie raz cię zaskoczy! 

Gwarek pochodzi z tropików, więc jego klatka nie powinna stać w przeciągu i być narażona 
na częste wychładzanie; 18- 20 stopni C to optymalna temperatura pomieszczenia, w którym 
mieszka gwarek. A jak z wielkością klatki? Ogólna zasada dotycząca ptaków trzymanych w klatce 
jest taka: im większa klatka, tym lepsza. Minimum, jakie zadowoli gwarka to: długość ponad 1m, 
głębokość i wysokość 65-70 cm. Na jej dnie powinny zawsze leżeć czyste ręczniki papierowe. 
Ułatwi to sprzątanie (a należy to robić nawet trzy razy 
dziennie). Powiedzmy uczciwie – gwarki strasznie brudzą. 
Dobrze jest zawiesić nad dnem metalową kratkę – ptak nie 
będzie tak mocno brudził się we własnych odchodach.  

Gwarek uwielbia się kąpać, więc oprócz poidełka  
i karmideł warto wstawić mu do klatki pojemnik z wodą. 
Warto też w klatce umieścić domek – budkę, która będzie 
służyć za sypialnię dla gwarka. Orientacyjna wielkość 
budki to 40 x 40 x 50 cm. Otwór wejściowy powinien mieć 
średnicę około 10 cm.  
 

Co to znaczy, że gwarek jest miękkojadem? 

W jego menu przeważają owoce, a nie ziarna. Podawaj mu niewielkie ilości pokarmu, ale 
za to często. Owoce, którymi karmisz gwarka, powinny być świeże i dojrzałe. Jakie owoce? Na 
przykład jabłko, banan, gruszka, nektarynka, brzoskwinia, morele i melon.  
A warzywa (ziemniaki, marchew, fasola) należy przed podaniem ugotować i zmiksować. 

 

http://megly.pl/torby-foliowe-zlo-konieczne-moze-genialny-wynalazek/
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Dlaczego ludzie nie przesypiają zimowych miesięcy? 

 

Niektóre zwierzęta zimą hibernują. Co to jest 
hibernacja? Stan, w którym procesy życiowe organizmu 
zostają spowolnione.  Wśród zwierząt proces ten jest 
naturalny. Wraz z nadejściem chłodów, zmienia się 
praca ich organizmu. Serce bije wolniej, obniża się 
temperatura ciała (nawet do 1 st. C). przerwy między 
oddechami mogą trwać nawet godzinę!  

 
Te zmiany to konieczność, zwłaszcza dla małych 

zwierząt. Na przemianę materii (metabolizm)  
i utrzymanie stałej temperatury ciała potrzebują dużo energii. Dostarcza jej codzienna porcja 
pokarmu, ale w zimie nie zawsze mogą go znaleźć. Dlatego nie są w stanie w tym okresie 
normalnie funkcjonować. Gdyby nie letarg, umarłyby. 
  

 
 
Hibernakulum, czyli kryjówkę na czas niekorzystnych 

miesięcy, szykują m.in. jeże, chomiki, susły, niedźwiedzie, borsuki, 
nietoperze. Zwierzęta musza także zgromadzić zapasy. Zaczynają 
już  na przełomie lipca i sierpnia. Jedzą wtedy bardziej kaloryczne 
pokarmy, by mieć warstwę tłuszczu pod skórą. Dodatkowo znoszą 
pożywienie do norek, by przekąsić po przebudzeniu. Wiele osób 
reaguje bardzo podobnie …po drzemce przychodzi im ochota na 
przekąskę. Zwierzęta maja jednak ograniczoną liczbę zapasów. 
Dlatego nie należy budzić ich bez powodu. Mogą nie dożyć do 
wiosny. Umrą z głodu. 
           Opracowała:  Wiktoria Żak  

 
 

   

poleca 

Marcin Szczygielski „Czarny Młyn” 

Młyn. Mała zapomniana wioska leżąca w cieniu ruin ogromnego, 

wypalonego wiatraka na spłachetku ziemi zamkniętym w martwym 

trójkącie – między lasem słupów wysokiego napięcia, bagnami zatrutymi 

przez toksyczne odpady a autostradą. Nikt niczego nie uprawia, bo 

rośliny nie rosną w skażonej ziemi. Nikt też nie hoduje zwierząt, bo nie 

chcą one tu mieszkać. Nie działają telefony, nie można połączyć się z Internetem, nie odbierają 

nawet telewizja i radio. To ponure, nie przyjazne miejsce, skąd wszędzie jest daleko. To cały świat 

jedenastoletniego Iwo, jego siostry Meli i grupy ich przyjaciół. Pewnego letniego popołudnia 
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ramiona spalonego wiatraka zaczynają się obracać, a we wsi następuje seria dziwnych, trudnych 

do wyjaśnienia zjawisk, które z każdym dniem przybierają coraz bardziej makabryczny obrót. 

Wkrótce okazuje się, że z nieobliczalnym żywiołem mogą się zmierzyć jedynie Iwo, Mela i reszta 

dzieci. Czy uda im się rozwikłać zagadkę Czarnego Młyna, zapanować nad obudzoną w nim 

niszczycielską mocą i zapobiec zagładzie wioski? 

 

Rysa Walker „Podróże w czasie: Archiwum Chronosa” 

 Życie Kate jest zwyczajne, na ile zwyczajne może być 

życie szesnastolatki z Waszyngtonu, która chodzi do 

ekskluzywnej szkoły średniej i połowę tygodnia spędza  

z matką, a drugą z ojcem. Gdy jednak spotyka się ze swoją od 

dawna niewidzianą babcią, jej życie zaczyna przypominać 

kolejkę górską. Wkrótce Kate dowiaduje się, że jest 

posiadaczką niezwykłego genu umożliwiającego podróże  

w czasie. Gdy tego samego dnia jedzie do szkoły, w metrze 

obserwuje ją dwóch podejrzanych typków. Podczas gdy jeden, 

grożąc jej bronią, kradnie jej plecak z tajemniczym 

medalionem, drugi ratuje ją z opresji.Czy już się kiedyś 

spotkali? Kate musi przejść ekspresowe szkolenie, ponieważ 

czekają niezwykle ważne i trudne zadanie związane z krokami 

w przeszłość. Gdy na skutek załamania czasu znikają jej 

bliscy, Kate musi działać natychmiast, wie jednak, że gdy wróci 

z przyszłości, jej chłopak nie będzie o niej pamiętał… 

 

Bobbie Peers „William Wenton: Instytutszyfrów” 

  

William Wenton od czasu tajemniczego wypadku musi żyć  

w ukryciu, pod przybranym nazwiskiem. Fascynują go szyfry, 

kody i łamigłówki, które widzi wszędzie wokół. Kiedy w ręce 

wpada mu najbardziej skomplikowany mechanizm szyfrujący 

na świecie, chłopak nie spodziewa się, że to dopiero początek 

przygody. Wkrótce będzie musiał wykorzystać swój talent, by 

pokonać chciwego wynalazcę i odkryć prawdę  

o swoim dawno zaginionym dziadku. 

 

OPRACOWAŁY: 

Aleksandra Żak i Marta Trzeciak z kl. 7c 
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Prima aprilis – 1 kwietnia 

Czy łatwo jest zrobić wtedy komuś dobry żart? 

Taki,  który nie sprawi przykrości, nie obrazi i wszystkim 

będzie się wydawał zabawny? Podobno to trudna sztuka, 

ale może uda się w tym roku… 

5 warunków, które musi spełniać dobry 

primaaprilisowy żart: 

1. Dobry żart trwa krótko 

Przeciąganie go w czasie może sprawić, że przestanie być śmieszny, a bohaterowi może 

być trudno się z żartu wyplątać. A przecież nie chodzi o to, by kogoś stawiać w trudnej sytuacji. 

2. Ten, kto robi żart, potrafi wyjaśnić, o co dokładnie w nim chodziło. 

Każdy ma prawo wiedzieć, dlaczego na jakąś jego reakcje czy wypowiedziane słowo inni 

reagują śmiechem. Postawcie się na miejscu osoby, której robicie żart, a będzie wam łatwiej 

domyślić się, kiedy żart trzeba zakończyć.  

3. Żart nie naśmiewa się z naszego wyglądu ani intelektu. 

Pamiętajmy, że niektórzy mają mniej kasy niż my i zwyczajnie nie w porządku byłoby uczynić 

z tego powód do kpiny, żartu czy naśmiewania się. To samo dotyczy tych, którzy mają kłopoty  

z nauką – nie dokładajmy im jeszcze zmartwień, nabijając się z tej sprawy. 

4. Dowcip nie może być złośliwy 

Powinien być delikatnym prztyczkiem w nos, a nie upokarzającym doświadczeniem dla 

osoby, której ten żart fundujemy. Nie wolno nikogo obrażać ani poniżać i pamiętajmy, że żadna 

tradycja świątecznego żartowania tego nie tłumaczy. 

5. Robimy go wyłącznie 1 kwietnia. 

Trzymając się tej zasady, dajemy osobie, której fundujemy 

nasz żart, szansę, by się domyśliła, o co chodzi. Na tym właśnie 

polega ta zabawa w prima aprilis – naprawdę nie chodzi o to, by 

za wszelką cenę uśpić czujność innych. Przecież ma być lekko  

i zabawnie! 

 
 

   OPRACOWAŁY: Weronika Trzeciak i Wiktoria Żak 
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KALENDARIUM 

MARZEC 
 

1.Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy   
Wyklętych” 
3. Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu 
4. Światowy Dzień Tenisa 
5. Dzień Dentysty 
    Dzień Teściowej 
6. Dzień Olimpijczyka 
8. Dzień Rudych Osób 
    Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet i Pokoju  
na Świecie 
9. Światowy Dzień Didżeja 
    Dzień Statystyki Polskiej 
10. Dzień Mężczyzn 
11. Dzień Sołtysa 
12. Dzień Matematyki 
14. Dzień liczby Pi 
15. Dzień Piekarzy i Cukierników 
18. Europejski Dzień Mózgu 
      Międzynarodowy Dzień Inwalidów 
19. Dzień Wędkarza/ Dzień Stolarza 
20. Międzynarodowy Dzień Szczęścia 
      Początek astronomicznej wiosny 
21. Dzień Wagarowicza 
      Światowy Dzień Lasu  
      Światowy Dzień Poezji  
22. Światowy Dzień Wody 
      Dzień ochrony Bałtyku 
23. Światowy Dzień Meteorologii 
      Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 
24. Narodowy Dzień Życia 
      Światowy Dzień Gruźlicy 
25. Dzień czytania Tolkiena 
      Międzynarodowy Dzień Gofra 
26. Dzień Dobrego Łotra (Dzień Janosika) 
27. Międzynarodowy Dzień Teatru 
28. Dzień Chwastów/ Dzień Żelków 
31. Poparcie dla akcji „Godzina dla Ziemi” 

 

KWIECIEŃ 
 
1.Wielkanoc 
   Prima aprilis 
2. Śmigus dyngus 
3. Dzień tęczy/ Dzień Niewidzialnej Pracy 
4. Dzień Marchewki 
5. Dzień Grzeczności za Kierownicą 
6. Światowy Dzień Sportu 
7. Światowy Dzień Zdrowia 
    Międzynarodowy Dzień Walki na Poduszki 
8. Międzynarodowy Dzień Romów 
9. Światowy Dzień Gołębia 
10. Dzień Rodzeństwa 
11. Dzień Radia 
12. Dzień Czekolady 
      Dzień Chomika 
13. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 
      Dzień Scrabble 
14. Dzień Patrzenia w Niebo 
15. Światowy Dzień Sztuki 
16. Europejski dzień kontroli prędkości 
17. Światowy Dzień Kostki Rubika 
       Między Narodowy Dzień Paskudy 
18. Światowy Dzień Krótkofalowca 
19. Dzień Rowerowy 
20. Dzień języka chińskiego 
21. Światowy Dzień Płyty Winylowej 
22. Międzynarodowy Dzień Ziemi 
23. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 
24. Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony w Pracy 
25. Światowy Dzień Pingwina 
       Światowy Dzień Malarii 
26. Światowy Dzień Własności Intelektualnej 
27. Światowy Dzień Grafika 
28. Dzień Ziemi 
29. Międzynarodowy Dzień Tańca 
30. Międzynarodowy Dzień Jazzu 
       Ogólnopolski Dzień Koni 
 

 
 

OPRACOWAŁY: Aleksandra Żak i Marta Trzeciak  z kl. 7c 
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